
ilr ilr r lr illlr lllllll I lll lll lll
sE1 02551 79

SEMMELWEIS EGYETEM

A Bizottság megnevezése

Iktatőszám : 48523/BEB/2 0 1 8

BIZoTTsÁcI ÜcynENo

Készítette*:
Egyetemi Etikai Bizott

2018.04.29.
Dr. Thiirmer Andrea

Ellenőrizte:

a bizottság elnöke által
kijelölt személy

Dr. Feith Helga JudiÍ
Dr. Dósa Agnes

a bizottság elnöke által
kijelölt bizottsági tagok

Jóváhagyta:*

2018.05.07
Ddtum

2018.05.08
Dútum

vrÓnosÍrÁsor JEGYZÉKE
Módosította

Dátum/Aláírás
Yá|tozat
száma

Módosított
oldalszám

Jóváhagyta
DátumiAláírás

Kibocsátás
időpontja

xA Bizottság elnöke áItaI jőváhagyott ügy'rend terjesáhető a Szenátus e|é' AzsZMsZ 25. $ (15) bekezdése szerint a

karon működő állandó bizottságok ügyrendjét abizottság elnökének előterjesáésére a Kari Tanács, majd ezt követően a

Szenátus hagyja jóvá, illetve az az SZMSZ 25.s (6) bekezdése alapján az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel

rendelkező állandó feladatu bizottságok esetében a bizottság elnökének előterjesztésére a Szenátus hagyjajóvá. 
r

x Jóváhagyó Kari Tanácsi határozat szétma:
xJóváhagyó Szenátusi batározat száma:
x A készítő és az eIlenőrzést végző személy nem lehet Llgyara,z.

Ezen Bizottsági Ügyrend a Semmelweis Egyetem szellemi tulajdona.
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2.S

1. $ ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.1. ABzorrsÁc.locÁlt-Ása

Az Egyetemi Etikai Bizottság a Szervezeti és Működési'Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) 25. $

(3) bekezdés c) pontja a\apján a Semmelweis Egyetem 15312017. (XII. I4') számu szenátusi

határozatábari foglaltak szerint létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező

állandó bízottság.

A BtzorrsÁc ÖsszorÉtnln, SZERVEZETE

Az SzMSz 25. $ (8) bekezdése alapján abizottság elnökének és tagjainak személyére a rektor

tesz javaslatot a Szenátusnak, melyrőla Szenátus hatarozatban dönt.

A bizottságnak 10 állandó, szavazatijogú tagja van. Az állandó tagok közül egy-egy tagot az

Általanos orvostudományi Kar, az Egészségtudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a
Gyógyszerésztudományi Kar, az F,gészségügyi KózszolgáIati Kar és a Pető András Kar

oktatói közül, egy-egy tagot a Doktori Tanács, a Kancellar, a Klinikai Központ elncike' a

Közalkalmazotti Tanács, a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkorményzatánakjelöltjei

közülválasztanak meg.

A bizottság munkájában való részvételre a bizottság elnöke kéri fel a konkrét ügyben az eseti

tagokat. A bizottság eseti tagjai _ az eljálás tárgyátképező etikai vétség jellegére figyelemmel
_ me gfelelő szakmai i smeretekkel rendelke zó szeméIyek lehetnek.

A bizottsági tag jogosult és egyben köteles a bizottság ülésein résá venni, az elnök csak

méltányolható okból fogadhatja el a bizottsági tag hiányzását. A tagok esetleges

távolmaradásukat legkésőbb az ülést 2 munkanappal megelőzően kötelesek írásban jeleznt az

elnöknek. A bizottsági tag jogosult előterjesztést tenni, kérdéseket feltenni' felszőIalni, az

ülés napirendjére írásban javaslatot tenni, szavazni. A bizottság minden tagsát egy szavazat

illet meg. A felszólalások rendj ét az elnök határozza meg. A bizottsági tagok a testület

munkájában személyesen vesznek résá. A bizottság tagja köteles a bizottság ülésein

elhangzott személyes adatokat, információkat me gőrizni.

3. $ A BIZoTTsÁc Er,NorÉNrr JOGÁLLÁSA

A bizottság elnökét a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.

A bizottság üléseit az elnök hívja össze e_mailen keresáül' értesítve a bejelentőt, a sértetettet,

abepanaszoltat, tanú(ka)t, illetve abizottság állandó és eseti tagjait. A meghívó tartalmazza

azÜrlés helyét' időpontját és napirendjét. A meghívőhoz csatoltan meg kellküldeni mindazon

előterj e szté st, amely a napirend me gtárgyal ásához szüksé ges.

Az elnök feladata az ülés levezetése. Az elnök hatáskörében eljárva megnyitja az ilést,

megállapítja a llatfuozatképességet, megvizsgálja, hogy a tfugyalás megtartásának nincs-e

a)

b)

c)

d)

a)

b)
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c)

akadálya, nyilatkoztatja a bizottság tagait az esetleges összeferhetetlenségükről,Ievezetí az

ülést, elrendeli a szavazást. A bizottság ülésérőljegyzőkönyv készül.

A bizottság döntését határozatba foglalja. Ahatározatot az elnök a bejelentővel, a sértettel és

a bepanaszolttal szóban, majd 8 napon beltil írásban közli, felhívja az érintett személ1t a

fellebbezésre való jogára. Amennyiben a fellebbezésre jogosultak nem élnek jogorvoslattal,

úgy a hatátozatban foglaltak a hatarídő leteltét követő napon végrehajthatóvá válnak. A
végrehajthatóságról az elnök tájékoztat1a az érintett személyeket. Az elnök a végrehajthatővá

vált haténozatot megküldi a Jogi és lgazgatási Főigazgató, valamint az érintett kar dékánja

részére.

Az elnököt akadáIyoztatása esetén az áItala felkért bizottsági tag helyettesíti' aki helyettesként

gyakorolja az elnök jogköreit.

A BIZoTTsÁc uŰrÖoÉsE

a) A bizottság megbízatása 3 évre szól. A bizottság mindazon ügyekben eljar, amely a

Semmelweis Egyetém Etikai Kódexe szerint hatáskörébe tartozik.

b) A bizottság szi'ikség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Amennyiben a tagok

legalább 50oÁ-a kezdeményezi, akkor rendkívüli ülést kell összehívni.

c) Az elnök akadályoztatása esetén helyettest jelölhet ki. A bizottsági tagsággal járőjogok és

kötelezettsé gek e gyebekben nem ruházh atők át.

d) Az ülést az elnök, akadáIyoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt taghívja össze.

e) Az ülések adminisztratív előkészítését az elnök mellett az adminisztratív ügyekkel megbízott

személy végzi.

0 Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a határozatképességet. Határozatképes a

bizottság, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképességhiánya esetén az elnök új

ülés összehívásáról intézkedik. A határozatképesség megállapitása után az elnök ismerteti a

napirendi pontokat, melynek elfogadásríról a bizottság dönt.

g) Az elnök röviden ismerteti a tárgyalandó ügyet. A bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel,

kifejthetik véleményüket. A felszólalások rendjét az elnök határozza meg. Az elnök avitát
Lezátja és elrendeli a szavazást.

h) A bizottság üléseiről jegyzőkön1v készül, a jegyzőkönywezetőt az elnök kéri fel, melyről

előzetesen értesíti az érintett tagot. A bizottság elnöke a jegyzokönyv elkészítéséhez

elrendelheti a hangfelvétel készítését. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, illetve a

jegyzőkönyvvezető írja alá és további _ az adott ülésen résztvevő két tag _ hitelesíti. A
jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív.

i) A szavazáS o,igen'' ,,Ílem'' ,,tartőzkodás'' egyértelmű megjelolésével írásban történik. A
bizottság a döntését a jelenlévő szavazati jogu tagok 50yo-át meghaladó egynemű

szavazatával hozza. Minden állandó tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlősé!

esetén az elnök szavazata dont.

j) A határozatokat a bizottság elnöke irja alá. A határozatnak tartalmaznia kell az e|játő

döntéshozó megnevezését, azigy számát, azigy tétgyát' és a döntést, a döntéshozatal helyét

és idejét, indoklást továbbá tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről, benffitásanak helyéről,

határidejérő1.

d)

4.S
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5. s A BIZoTTsÁc rnr-aDAT- ns HLrÁsronE

A bizottság első fokon jár eI a Semmelweis Egyetem Etikai Kódex hatálya aIátartoző minden

nem hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket érintő kérdésekben. A bizottság

másodfokon jar el a Kari Etikai és Fegyelmi Bizottság (KEFB) és a Doktori Tanács által

létrehozott Etikai és Fegyelmi Bizottság (DEFB) határozataival szembeni jogorvoslati

kérelmek elbírálásában.

6 .$ A BIZoTTSÁG MUKÖDÉsÉvnr, ÖsszErÜcci mvrrNISZTRATÍv FELADAToK
ELLÁTÁSA

6.1 $ A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvvezetőt az elnök kéri fel,

melyről előzetesen értesíti az érintett tagot. A jegyzőkön1vet a bizottság elnöke, illetve a

jegyzőkönyr,wezető írja alá és további _ az adott ülésen résztvevő két tag _ hitelesíti.

6.2 $ jegyzőkönyv tartalmi elemei:

a) bizottság megnevezése

b) azij\és napirendje

c) jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja

d) ajelenlévő tagok neve, beosztása

e) az ülésre vonatkozó lényeges megáIIapítások, nyilatkozatok

D abizottságelnokének és a jegyzőkönyv hitelesítőjének oldalankénti aláftása

6.3 $ A bizottság elnöke évente besziímolót készít a Szenátus részére.

6.4 s A bizottság működése során keletkezett iratanyagok megőrzésérőI az elnök feladata

gondoskodni.

7. $ ZÁRÓRENDELKEzÉsEK

A Szenátus a bizottság ügyrendjéthatározat száma.lév (hó' nap) számű szenátusi haténozatával

jőváhagyta. mely hatérozat és annak melléklete a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF)

alhonlapján valőkőzzétételt követő napon lép hatályba.

Budapest, 20 1 8. év lhőlnap
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